MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Stavební úřad

Č.j.:UMCP1 550100/2021

Spis. Zn.
S UMCP1/434283/2021/VÝS-Hm-2/1338

Za správnost vyhotovení: / tel:
Ing. Milota Herrmannová / 221 097 757

Datum
14.10.2021

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
Úřad městské části Praha 1, stavební úřad, jako správní orgán příslušný dle ust. § 4 vyhl. č. 55/2000 Sb.,
hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), zahajuje řízení o odstranění
stavby podle § 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona:
"Přestavba objektu s částečnou změnou užívání"
Praha 1, Nové Město č.p. 1338, Krakovská 10
na pozemku parc. č. 2231 v katastrálním území Nové Město, jejímž vlastníkem je
Rightsound Consulting s.r.o., IČO 02584395, Krakovská 1338/10, 110 00 Praha 1-Nové Město,
kterou zastupuje:
CEDE Studio, s.r.o., IČO 26764822, Ing. Martin Pekárek, Mašínova 808/17, Praha 8-Kobylisy,
182 00 Praha 82
(dále jen "vlastník")
Popis:
Stavební úpravy celého objektu s částečnou změnou v užívání, a to: v 1.PP a 1.NP sklepy a obchodní
jednotky na restauraci se zázemím, v 2.NP dvě bytové jednotky na osm hotelových pokojů, v 7.NP
půdní prostory a sklady na dvě bytové jednotky. V 3.NP – 6.NP zůstává původní využití, a to:
bytové jednotky dvě na patře.
Stavební úřad z vlastního podnětu a na základě podané žádosti o dodatečné povolení stavby s odkazem na
ustanovení § 133 stavebního zákona provedl dne 8.9.2021 kontrolní prohlídku stavby, kde byly
provedeny stavební úpravy. Na kontrolní prohlídce bylo zjištěno, že stavba bytový dům s č.p. 1338
obsahuje stavební úpravy, které byly provedeny bez příslušného povolení stavebního úřadu.
Stavební úřad oznamuje podle § 129 odst. 2 stavebního zákona zahájení řízení o odstranění stavby podle
§ 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona a žádá účastníky, aby své námitky uplatnili
do 10 dnů od doručení tohoto oznámení.
Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů
rozhodnutí (Úřad městské části Praha 1, stavební úřad, jako správní orgán příslušný dle ust. § 4 vyhl. č.
55/2000 Sb., hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, úřední dny:
Po a St 8 -18 ve 2. patře; mimo úřední dny po předchozí domluvě na tel. čísle uvedeném v záhlaví).
Poučení:
Vlastník nebo stavebník má možnost podat ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení žádost o dodatečné
povolení stavby.
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Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
otisk úředního razítka
Ing. Milota Herrmannová v.r.
oprávněná úřední osoba
Obdrží:
účastníci (doručenky)
A. Stavebník podle § 94k písm. a) stavebního zákona:
Stavebník, který je současně vlastníkem domu č.p. 1338 na pozemku parc. č. 2231 v kat. území Nové
Město
CEDE Studio, s.r.o., IDDS: vabva7k
sídlo: Mašínova č.p. 808/17, Praha 8-Kobylisy, 182 00 Praha 82
zastoupení pro: Rightsound Consulting s.r.o., Krakovská 1338/10, 110 00 Praha 1-Nové Město
B. Obec podle § 94k písm. b) stavebního zákona:
Obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn:
Hl. m. Praha – zastoupené Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy, IDDS: c2zmahu
sídlo: Vyšehradská č.p. 2077/57, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28
C. Osoby podle § 94k písm. e) stavebního zákona:
Osoby, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům
nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:
Vlastník pozemku parc. č. 2517 v katastrálním území Nové Město
Vlastník pozemku a stavby parc. č. 2230 v katastrálním území Nové Město
Vlastníci pozemku a stavby parc. č. 2233 v katastrálním území Nové Město
D. podle § 27 odst. 3 správního řádu:
MČ Praha 1 - Mgr. Jan Brabec, zástupce MČ Praha 1 v územních řízeních, Vodičkova č.p. 681/18, 110
00 Praha 1-Nové Město
E. Dotčené orgány:
Hl. m. Praha, MHMP odbor územního rozvoje - UZR, IDDS: 48ia97h
sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00 Praha 1-Nové Město
Hl. m. Praha, MHMP odbor památkové péče - OPP, IDDS: 48ia97h
sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00 Praha 1-Nové Město
Hl. m. Praha, MHMP odbor ochrany prostředí, IDDS: 48ia97h
sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00 Praha 1-Nové Město
Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, pracoviště pro Prahu 1, IDDS: zpqai2i
sídlo: Rytířská č.p. 404/12, 110 00 Praha 1-Staré Město
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j
sídlo: Legerova č.p. 1784/57, 120 00 Praha 2-Nové Město
MČ Praha 1 - ÚMČ - Odbor péče o veřejný prostor, Oddělení životního prostředí, Vodičkova č.p. 681/18,
110 00 Praha 1-Nové Město
na vědomí
Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - podatelna, IDDS: 48ia97h
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
spisy
2/2

